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על המפה
דימונה

דימונה היא עיר בדרום ישראל, 35 ק"מ 
דרומית מזרחית מבאר שבע. שמה של 
העיר לקוח מספר יהושע )טו, כא-כב(: 
ה ְבֵני ְיהּוָדה  "ַוִיְּהיּו ֶהָעִרים ִמְקֵצה ְלַמֵטּ
ה ַקְבְצֵאל ְוֵעֶדר  ְגָבּ ֶנּ בּול ֱאדֹום ַבּ ֶאל ְגּ
ְוָיגּור. ְוִקיָנה ְוִדימֹוָנה ְוַעְדָעָדה". דימונה 
הוקמה בשנת תשט"ו )1955( ליד מפעלי 
ים המלח, ותושביה הראשונים היו 36 
משפחות של עולים מצפון אפריקה. 
רבים היו פסימיים לגבי סיכויי הצלחתה 
של העיר במדבר, וכינו אותה "דמיונה" 
או "דמעונה". בסוף שנות ה-50 ובתחילת 
שנות ה-60 הגיעו לעיר עולים ממזרח 
אירופה, ובשנות ה-70 וה-90 עולים 
הוכרזה  דימונה  המועצות.  מברית 
תשי"ח  בשנת  מקומית  כמועצה 
)1958( וכעיר בשנת תשכ"ט )1969(. 
כיום גרים בדימונה כ-33,000 תושבים.

)Wikipedia ,דימונה )מצילומי יהודית גרעין-כל

סדר  קדשים | מסכת זבחים ט"ז- כ"ב
פרשת בהר | י"ד- כ' באייר )29 לאפריל- 5 למאי(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

מֹות ף ט"ז: ּבָ ּדַ

ְוָקא  ִבים ְוַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ּדַ ּיֹוׁשְ ׁשֶ ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכְ ָבִרים ׁשֶ ָנם ּדְ ֶיׁשְ
יָבה, ּוְבַדף  יׁשִ ֲעִמיָדה ְולֹא ּבִ ֲעִמיָדה. ְלדּוְגָמא: ֵעִדים ְצִריִכים ְלָהִעיד ּבַ ּבַ
ֲעִמיָדה  ן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּבַ ְרּבָ ם ֶאת ֲעבֹודֹות ַהּקָ ּגַ ְלמּוד לֹוְמִדים ׁשֶ ּתַ ֶזה ּבַ
ם  ר ָהָיה ַלֲעבֹוד ּגַ מֹות מּוּתָ ּבָ ָלל - ּבַ יָבה, ֲאָבל ֵיׁש יֹוֵצא ִמן ַהּכְ יׁשִ ְולֹא ּבִ

יָבה. יׁשִ ּבִ

ׁש ּוַמְקִריִבים  ְקּדָ ִקיִמים ִמחּוץ ְלֵבית ַהּמִ ּמְ ַח ׁשֶ ָמה ִהיא ִמְזּבֵ מֹות? ּבָ ַמֵהן ּבָ
נֹות ַלה'. ָעָליו ָקְרּבָ

ָמה ְלַעְצמֹו ּוְלַהְקִריב ָעֶליָה  אי ִלְבנֹות ּבָ ַ ל ְיהּוִדי ָהָיה ַרּשׁ ּכָ קּופֹות ׁשֶ ָהיּו ּתְ
נֹות  ַלִים ָאסּור ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ירּוׁשָ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ נֹות. ְלַאַחר ׁשֶ ָקְרּבָ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ָמה, ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ׁשֶ ּבָ ּבַ

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף כ"ב

הסבר: במשנה נאמר שכהן טמא פסול, ופוסל את 
העבודה. אמרו זקני הדרום, שזה נאמר רק לגבי 
טמא שרץ, אבל כהן שעבד כשהוא טמא מת אינו 
פוסל את העבודה, שכן יש מצבים בהם היא כשרה, 

כאשר רוב הציבור טמא.

פירכא – קושיא, הפרכה
סבי – זקנים
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ה הּוּנָ ְגֵדי ּכְ ִלי ּבִ ף י"ז: ּכֵֹהן ּבְ ּדַ

סּוָלה? ה ֲעבֹוָדתֹו ּפְ הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ ִלי ֶאָחד ִמּבִ ָעַבד ּבְ ּכֵֹהן ׁשֶ ִין יֹוְדִעים ׁשֶ ִמּנַ

ה ְלַאֲהרֹון ּוְלָבָניו:  ְך ַיֲעׂשֶ ּכָ מֹות ׁשֶ ֵסֶפר ׁשְ ה ּבְ "ה ִציָּוה ֶאת ֹמׁשֶ ּבָ ַהּקָ
ֹעת  ּתָ ָלֶהם ִמְגּבָ ֹנת. ְוָחַגְרּתָ ֹאָתם ַאְבֵנט ַאֲהרֹון ּוָבָניו ְוָחַבׁשְ ּתֳ ם ּכֻ ּתָ ׁשְ "ְוִהְלּבַ
ה  הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ ּבִ ׁשֶ ה ּכְ הּוּנָ ְהֶיה ָלֶהם ּכְ ּתִ סּוק אֹוֵמר ׁשֶ ה". ַהּפָ ֻהּנָ ְוָהְיָתה ָלֶהם ּכְ
ה ֵאיָנם ֲעֵליֶהם ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים  הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ ִאם ּבִ אן לֹוְמִדים ׁשֶ ֲעֵליֶהם. ִמּכָ

ה. הּוּנָ ַלֲעׂשֹות ֶאת ֲעבֹודֹות ַהּכְ

ה הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ ף י"ח: ּבִ ּדַ

ָיֵמינּו…". ְמֵהָרה ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ִלים "ׁשֶ ּלְ ל יֹום ָאנּו ִמְתּפַ ּכָ

ׁש,  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ה ִלְראֹות ֶאת ַהּכֲֹהִנים עֹוְבִדים ּבְ ׁש ִנְזּכֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ ּכְ
ַרְיָתא  ּבָ ְך ֶנֱאַמר ּבַ ים. ּכָ ָגִדים ֲחָדׁשִ ׁשּו ּבְ ה, ְוָתִמיד ֵהם ִיְלּבְ הּוּנָ ְגֵדי ּכְ ִעם ּבִ
ה  הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ ּבִ ֵּיׁש ִהיּדּור ִמְצָוה ׁשֶ ַדף ֶזה, ׁשֶ ְלֶמֶדת ּבְ ָמָרא ַהּנִ ּגְ ַהּמּוֵבאת ּבַ
ׁש:  ְקּדָ ֵלי ַהּמִ ִהְלכֹות ּכְ "ם ּבְ ַסק ָהַרְמּבַ ים ְלנֹוי ִמְצָוה, ְוָכְך ּפָ ִיְהיּו ֲחָדׁשִ
דֹוִלים  ְגֵדי ַהּגְ ֶדֶרְך ּבִ ים, ּכְ ׁשִ ּלָ ים, ָנִאים ּוְמׁשֻ ִּיְהיּו ֲחָדׁשִ ה, ִמְצָוָתם ׁשֶ הּוּנָ ְגֵדי ּכְ "ּבִ

ֱאַמר: 'ְלָכבֹוד ּוְלִתְפֶאֶרת'". ּנֶ ִדים(, ׁשֶ )ַהְמכּוּבָ

ה ָהיּו  הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ י ֶאת ּבִ סּוק ב'( ּכֹוֵתב ּכִ ֶרק כ"ח, ּפָ מֹות, ּפֶ "ן )ׁשְ הַרְמּבַ
יִצית ֵיׁש ִלְקׁשֹור  ֶאת חּוֵטי ַהּצִ ם ׁשֶ ׁשֵ לֹוַמר: ּכְ ָמּה". ּכְ ְצִריִכים ִלְתּפֹור "ִלׁשְ
ם  ה ָהיּו ְצִריִכים ִלְתּפֹור ְלׁשֵ הּוּנָ ְגֵדי ַהּכְ ְך ֶאת ּבִ ם ִמְצַות ִציִצית, ּכָ ְלׁשֵ

ה. הּוּנָ ְגֵדי ּכְ ִמְצַות ּבִ
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התלמוד הישראלי

"טמא פסול - אמרו זקני דרום: לא שנו אלא 
טמא שרץ, אבל טמא מת, מתוך שמרצה בציבור 

- מרצה נמי ביחיד" .
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הקמת הקרייה למחקר 
גרעיני

הקרייה למחקר גרעיני )הקמ"ג( נמצאת 
דרומית מזרחית לדימונה, ומטרתה 
לעסוק בנושאי  מחקר הקשורים באנרגיה 
גרעינית. הקרייה הוקמה באמצע שנות 
צרפתיים.  מהנדסים  בסיוע   50 ה-
בתחילה לא הודתה ישראל בקיומו של 
הכור הגרעיני, וטענה שמדובר במפעל 
טקסטיל או תחנת מחקר במטלורגיה, 
והודתה בכך רק לאחר שהתפרסם 
דו"ח של מחלקת המדינה האמריקאית 
בנושא. בעקבות זאת אפשרה ישראל 
בכור,  לבקר  אמריקאים  למדענים 
ביקורים שנמשכו עד שהאמריקאים 
השתכנעו שישראל כבר פיתחה נשק 
גרעיני, אם כי ישראל עצמה מעולם לא 
הודתה בכך במפורש. הקמ"ג היא אחד 
המקומות המוגנים ביותר בישראל, וכל 

מטוס המתקרב לעברה מיורט מיד.  

מן ההיסטוריה

מתחם קמ"ג, כפי שצולם על ידי לוויין ריגול אמריקאי ב-1968
)American reconnaissance satellite KH-4 CORONA(

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים י"ט- כ'

ן ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ף כ': ִמְצַות ּתְ ּדַ

ָכל יֹום ָהְיָתה  ׁש ּבְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָתה ּבְ ֶעׂשְ ּנֶ ָהֲעבֹוָדה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
ן". ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ "ּתְ

ַח; ּכֵֹהן  ְזּבֵ ֲהָכָנה ַלֲעבֹודֹות ַהּמִ ָכל יֹום, ּכַ ֲעבֹוָדה זֹו ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ּבְ
ִציּוּוי  ַח, ּכְ ְזּבֵ יחֹו ְלַצד ַהּמִ ֶבׁש ּוַמּנִ ּכֶ ַח, יֹוֵרד ּבַ ְזּבֵ ן - ֵאֶפר - ִמן ַהּמִ חֹוֶתה ֶדׁשֶ
ן  ׁשֶ ַח". ַהּדֶ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ן … ְוׂשָ ׁשֶ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ַהּתֹוָרה ּבְ

ָחתֹו. ְמקֹום ַהּנָ ֶרְך ֵנס ּבִ ָהָיה ִנְבָלע ּדֶ

ְיָלה. ַמֲהַלְך ַהּלַ ן ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּים ּבְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ִמְצַות ּתְ

ְרְנגֹול, אֹו  ְזַמן ְקִריַאת ַהּתַ ן ּבִ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָכל יֹום ָנֲהגּו ְלַקֵּים ִמְצַות ּתְ ּבְ
ין ְלָפָניו ּוֵבין ְלַאֲחָריו. ָסמּוְך לֹו, ּבֵ

תלמוד ישראלי- הדף היומי לילדים, 
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד, 

מגביר אהבת תורה ומעצים את 
התא המשפחתי והקהילתי. 

הפרוייקט כולל- שבעה כרכים המקיפים 
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי 

, 60 סרטונים  עותקים, דף פייסבוק 
ב-  בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי 

הילדים אסי וטוביה.

לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים: ענבל הלל רכזת פרויקטים 

inbalh@medison.co.il | טל.  03-9250274

תעודת זהות - תלמוד ישראלי

ׁש ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ף י"ט: עבודת ַהּכֲֹהִנים ּבְ ּדַ

ְחּתֹו ַהּכֲֹהִנים זֹוִכים  ּפַ ה הּוא ּוְבֵני ִמׁשְ בּוַע ַהּזֶ ָ ר. ַהּשׁ ָ ַדְלָיה ָהָיה ְמאּוּשׁ ּגְ
ׁש. ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ַלֲעבֹוד ּבְ

ָראּוי ַלֲעבֹוָדָתם,  ֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן ּכָ בּוַעִים ָיִמים ִלְפֵני ֵכן, ּכְ ַלִים ׁשְ יעּו ִלירּוׁשָ ֵהם ִהּגִ
ֶהם  ּלָ בּוַע ׁשֶ ָ יַע ַהּשׁ ׁש, ּוְבַהּגִ ְקּדָ ית ַהּמִ נּו ֶאת ִהְלכֹות ֲעבֹודֹות ּבֵ יּנְ ָלְמדּו ְוׁשִ
ְגֵדי  ִלים ּבִ ּבֹו ֵהם ְמַקּבְ קֹום ׁשֶ ׁש, ִנְכְנסּו ַלּמָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶפַתח ּבֵ בּו ּבְ ֵהם ִהְתַיּצְ

ָגִדים. ה ְוָלְבׁשּו ֶאת ַהּבְ הּוּנָ ּכְ

ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ יר ָלֶהם ַאַחד ַהּכֲֹהִנים, "ּבְ ִים", ִהְזּכִ ְרּבַ ִלי ַנֲעַלִים ּוְבִלי ּגַ "ּבְ
ים  ִכ ְל הֹו ים  ִנ ֲה ּכֹ ַה

ְיֵחִפים". 

ח ְלהֹוִריד  ּכַ ׁשְ - "ַאל ּתִ
ַחת  ִמּתַ ה  יּפָ ַהּכִ ֶאת 
יר  ּכִ ְז ִה  , ֶפת" ֶנ ְצ ּמִ ַל
ָהְיָתה  ָאִביו.  ִלְגַדְלָיה 
ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ַהּפַ זֹו 
ָזָכה ַלֲעבֹוד  ַדְלָיה  ּגְ ׁשֶ
ְוָלֵכן  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
יר לֹו  ָהָיה ָצִריְך ְלַהְזּכִ
ַדף ֶזה לֹוְמִדים  ֹזאת. ּבְ
ה  ֶי ְה ּתִ ׁשֶ ר  ָאסּו ׁשֶ
ַהּגּוף  ין  ּבֵ ֲחִציָצה 
ְגֵדי  ל ַהּכֵֹהן ְלֵבין ּבִ ׁשֶ
ָגִדים  ַהּבְ ה.  הּוּנָ ַהּכְ
ִחים  ְצִריִכים ִלְהיֹות מּוּנָ
ִלי  ל ַהּכֵֹהן ּבְ ַעל ַהּגּוף ׁשֶ
הּו ַיְפִריד, ַיְחצֹוץ  ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ

יֵניֶהם. ּבֵ
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ׁש ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּיֹור ּבְ ֶלת ַהּכִ ְלּגֶ ף כ"א: ּגַ ּדַ

ׁש,  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ א ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ ׁש, אֹו ּכֵֹהן ׁשֶ ְקּדָ ְכַנס ְלֵבית ַהּמִ ּנִ ּכֵֹהן ׁשֶ
ה "ִקיּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים".  ה זֹו ְמכּוּנָ עּוּלָ ָצִריְך ִלְרחֹוץ ֶאת ָיָדיו ְוֶאת ַרְגָליו. ּפְ

ּבֹו ָעׂשּו ִקיּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים. ׁש ׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּיֹור ְמיּוָחד ָהָיה ּבְ ּכִ

ֶאְמָצעּות  ּיֹור. ּבְ ֶלת ְמיּוֶחֶדת ַלּכִ ְלּגֶ ן ָקִטין" ִהְתִקין ּגַ ם "ּבֶ ׁשֵ ִאיׁש ֶאָחד, ּבְ
ה,  ַחת ָלִרְצּפָ ּתַ ּמִ ִים ַלּבֹור ׁשֶ ּיֹור ִעם ַהּמַ ֶלת זֹו ָהיּו מֹוִריִדים ֶאת ַהּכִ ְלּגֶ ּגַ
ֶאְמָצעּות  ּיֹור ּבְ בּו ְוֶהֱעלּו ֶאת ַהּכִ ּבֹוֶקר ׁשָ תֹוכֹו ֵמי ַמְעָין. ּבַ ָהיּו ּבְ ׁשֶ

ֶלת. ְלּגֶ ַהּגַ

ֶלת? ְלּגֶ ַדְעּתֹו ְלַהְתִקין ֶאת ַהּגַ ַמּדּוַע ָעָלה ּבְ

ְכִלי  יחֹו ּבִ ָראּוי ְלַהּנִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָבר ּבְ ל ּדָ י ּכָ ּוְבֵכן, ַהֲהָלָכה קֹוַבַעת ּכִ
ֵרת הּוא  ְכִלי ׁשָ ן ּבִ הּוא ִניּתַ ֶרַגע ׁשֶ ים, ּבָ דֹוׁשִ ׁש ַהּקְ ְקּדָ ֵלי ַהּמִ ֵרת, ּכְ ׁשָ
סּול  יֵניֶהן: "ּפְ בֹוָהה ְוָחלֹות ָעָליו חּוְמרֹות ֲאָחדֹות, ּבֵ ה ּגְ ָ ְקדּוּשׁ ׁש ּבִ ִמְתַקּדֵ
ִלי  ּיֹור הּוא ּכְ ַהּכִ ִליָנה" - ִאם ָעַבר ָעָליו ַלְיָלה הּוא ִנְפָסל. ֵמַאַחר ׁשֶ
ַחר רֹוְקנּו  י ׁשַ ּנֹוְתרּו ּבֹו ְלָמֳחָרת, ּוִמּדֵ ִים ׁשֶ ל יֹום ִנְפְסלּו ַהּמַ ֵרת, ּכָ ׁשָ

אּו בֹו ַמִים ֲאֵחִרים. ֶאת ֵמיָמיו ּוִמיּלְ

ָכל ַלְיָלה  ּבְ ָעָיה. ֵמַאַחר ׁשֶ ְתָרה ֶאת ַהּבְ ן ָקִטין" ּפָ ִהְתִקין "ּבֶ ֶלת ׁשֶ ְלּגֶ ַהּגַ
ֵהם  ֶרַגע ׁשֶ י ּבָ ּיֹור לֹא ִנְפְסלּו, ּכִ ּכִ ּבַ ִים ׁשֶ תֹוְך ַמְעָין, ַהּמַ ִקיעּו ֶאת ַהּבֹור ּבְ ִהׁשְ
ָעַבר ֲעֵליֶהם ַלְיָלה. ׁשֶ ָתם ְוׁשּוב לֹא ִנְפְסלּו ּכְ ָ ְטָלה ְקדּוּשׁ ְעָין ּבָ רּו ַלּמַ חּוּבְ

מתולדותיו

צבי קמיל
)תרצ"ה-תש"ע, 1935-2010(

המהנדס צבי קמיל ז"ל היה מדען 
הגרעיני  הכור  ממקימי  וממציא, 
לבטיחות  הוועדה  ראש  בדימונה, 
גרעינית ומראשי רפא"ל. קמיל נולד 
בפולין ועלה עם משפחתו לארץ לפני 
למד  הוא  השנייה.  העולם  מלחמת 
בטכניון ולאחר מכן השתלם בבית הספר 
למדעי הגרעין בשיקגו ובצרפת במטרה 
להשתתף בהקמת הקריה למחקר גרעיני 
בנגב. לאחר הקמת הקמ"ג היה קמיל 
אחראי לבטיחות מבנה הכור. לאחר מכן 
עבד ברפא"ל במשך שבע שנים וזכה 
בפרס ביטחון ישראל על המצאותיו. 
חברות  כמה  הקים  פרישתו  אחרי 
טכנולוגיה והיה שותף לפיתוח המצאות 
כמו ה-MRI, כרטיס החיוג ומכשור רפואי. 
בשנת תשמ"ה )1985( התמנה לראש 
הוועדה לביטחון גרעיני וכיהן בתפקיד 
עד לפטירתו. קמיל שהיה אדם דתי 
נהג לומר שהתפילה  ושומר מצוות, 
ולימוד התורה עליהם הקפיד מידי יום 
בהשכמת הבוקר עם הנץ החמה, גם הם 

חלק חשוב ומהותי 
מהשמירה על עם 
ישראל,  ן  וביטחו
במקביל לפעילותו 
בתחום  החשאית 

הביטחוני.

צבי קמיל
)Wikipedia ,עינב שפירא(

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים כ׳- כ"ב

דֹול ְוִהיא ֶנֶעְרָכה  יּפּוִרים קּוְּיָמה ִמְצָוה זֹו ַעל ְיֵדי ַהּכֵֹהן ַהּגָ יֹום ַהּכִ ּבְ
ר  ֵדי ְלַאְפׁשֵ יּצּוַע ֲעבֹוָדה זֹו ּכְ ימּו ּבִ ָבר: ִהְקּדִ ָבר ֵמֲחצֹות ַלִיל. ַטַעם ַהּדָ ּכְ

ְך ַהּיֹום. ֶמׁשֶ לֹו ָלנּוַח ַאֲחֶריָה ִלְקַראת ָהֲעבֹודֹות ָהַרּבֹות ַהְמַצּפֹות לֹו ּבְ

מּוָרה  ן ְלסֹוף ָהַאׁשְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ימּו ֶאת ִמְצַות ּתְ יֵמי ָהְרָגִלים ִהְקּדִ ּבִ
ֵאר ְזָמן ַלֲערֹום ֶאת ֶיֶתר ָהֵאֶפר ִלְכֵעין  ָ ִּיּשׁ ֵדי ׁשֶ ְיָלה, ּכְ ל ַהּלַ ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
ים, נֹוָצר  נֹות ַרּבִ יֵמי ָהְרָגִלים הּוְקְרבּו ָקְרּבָ י ּבִ ַח, ּכִ ְזּבֵ ז ַהּמִ ֶמְרּכַ ּפּוַח ּבְ ּתַ

ֵדי ַלֲערֹום אֹותֹו. יׁש ְזָמן ַרב ּכְ ֵאֶפר ַרב ְוָהָיה ָצִריְך ְלַהְקּדִ

ְקָואֹות יֵני ַהּמִ ף כ"ב: ּדִ ּדַ

ָנם ַמִים ְצלּוִלים. ֳהָרה ֶיׁשְ ִמְקֵוה ַהּטָ ַמִים ְצלּוִלים ְוַגם ּבְ ָאנּו נֹוְטִלים ָיַדִים ּבְ

יק ַמִים ִלְטִביָלה,  ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ַמְסּפִ ֵאין ּבְ ֵני ִמְקָואֹות ׁשֶ ִאם ֵיׁש ׁשְ
ִרים  חֹור ְמַחּבְ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ִים ׁשֶ ְקָואֹות ְוַהּמַ ין ַהּמִ ר ַלֲעׂשֹות חֹור ּבֵ ֶאְפׁשָ
רֹוַחב  ַהחֹור הּוא ּבְ ְתַנאי ׁשֶ דֹול. ֹזאת, ּבִ ְקָואֹות ְלִמְקֶוה ֶאָחד ּגָ ֵני ַהּמִ ין ׁשְ ּבֵ

עֹות. י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ

ל,  סּול. ְלָמׁשָ ָבר ּפָ ה ּכְ ֵחף ֵאיֶזה ֵחֶפץ ְלתֹוְך ַהחֹור - ַהִחיּבּור ַהּזֶ ִאם ִיּדָ
ִים  עֹות ְוַהּמַ י ֶאְצּבָ ּתֵ רֹוַחב ׁשְ ָבר ֵאינֹו ּבְ חֹור, הּוא ּכְ ְפּתֹור ּבַ ִאם ִנְתַקע ּכַ

ִרים. ֵאיָנם ְמחּוּבָ
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סמנו ליד כל אחד מהמשפטים הבאים אם הוא 
נכון או לא נכון:

1. בן קטין היה ממקימי הקריה למחקר גרעיני 

2. שמה של העיר דימונה מופיע כבר בתנ"ך 

3. כוהנים שעובדים בבית המקדש חייבים 
לחבוש כיפה מתחת למצנפת

4. הממציא צבי קמיל פיתח גלגלת מיוחדת 
לכיור בבית המקדש

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ט"ז- כ"ב

שאלת 
???השבוע

התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך: אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת   
Talmudisraeli@Medison.co.il | טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608 |   תלמוד ישראלי

י  בפרשת השבוע נאמר: "ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ּכִ
ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם". 

מה משמעותו ומה פירושו של האיסור הזה "ְולֹא תֹונּו"?
מסביר ואומר רש"י, שזהו איסור על אונאת דברים – דהיינו לא להקניט 

את חברו בדברים מצערים, ולא לתת לו עצה שאינה הוגנת.
ומדוע נאמר דווקא בהקשר של האיסור הזה "ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך"? משום 
שהאדם יכול לטעון כלפי חוץ שכוונתו היתה לטובה, אבל עליו לדעת שה' 

יודע מה שבלבבו, ואם התכוון לפגוע בחברו הוא ייתן את הדין על כך.

מה הייתה ָהֲעבֹוָדה ָהִראׁשֹוָנה  א. 
ָכל יֹום? ׁש ּבְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָתה ּבְ ֶעׂשְ ּנֶ ׁשֶ

ה  ה בבית המקדש ְמכּוּנָ עּוּלָ איזו ּפְ ב. 
"ִקיּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים", ומי היה 

מחויב בה?

ְגֵדי  מה היה ִהיּדּור הִמְצָוה בּבִ ג. 
ה? הּוּנָ ַהּכְ

דבר תורה לשולחן שבת

70

2004/תשס״ד
נעמי שמר

נעמי שמר )תר"ץ-תשס"ד, 1930-2004( הייתה משוררת, מלחינה 
וזמרת, שרבים משיריה הפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית, 
בהם "ירושלים של זהב", "חורשת האקליפטוס", "לו יהי", "על כל 
אלה" ו"שירת העשבים". נעמי שמר נולדה וגדלה בקבוצת כנרת, 
למדה באקדמיה למוזיקה בירושלים ובתל 
אביב ושירתה בפיקוד הנח"ל כפסנתרנית. 
לאחר שחרורה כתבה שירים לתיאטרון 
וללהקות הצבאיות, שזכו להצלחה רבה. 
שירה "ירושלים של זהב", שנכתב זמן קצר 
לפני מלחמת ששת הימים, הפך למעין 
המנון שני באותה תקופה. שירה "לו יהי" 
הפך לאחד מסמלי מלחמת יום כיפור. 
בשנת תשמ"ג )1983( קיבלה נעמי שמר 
את פרס ישראל לזמר עברי. נעמי שמר 
נפטרה בשנת תשס"ד )2004( ונקברה 

בבית הקברות כנרת.

ס״ד
ש

ת
/2004

שנה למדינת ישראל

נעמי שמר 1989
)כל הזכויות שמורות ליעל רוזן(

נכון/לא נכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון
עד לתקופת התנאים, היה כל חכם סומך את תלמידיו הנבחרים, ובכך היו 
מקבלים את הסמכות להורות ולפסוק הלכה. שרשרת הסמיכה נמשכה 
איש מפי איש עד משה רבנו. בעקבות גזירות הרומאים התבטלה הסמיכה, 
וכיום אין רבנים סמוכים. למרות זאת נהגו שתלמיד חכם שרוצה לכהן 

כרב, צריך לקבל הסמכה לכך מרבותיו או מגדולי הדור.

יש לי מושג | סמיכה !

*בפיקוח רואה חשבון

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה 
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של 

התלמוד הישראלי )לפי בחירתכם(.

את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.


